
Balesetbiztosítás
Biztosítási termékismertető

Generali Biztosító Zrt.

Magyarországon bejegyzett biztosítótársaság

Szimba tanuló balesetbiztosítás 
Kockázatok/Csomagok A B C D E

Csonttörés, csontrepedés, maradandó fog törése

Spec. balesetek (szúrt, vágott sérülések, állati 
harapások, áramütés, kullancs-csípés okozta 
encephalitis/Lyme-kór) 

Fertőző betegségek (rotavírus, salmonella, 
agyvelő- és agyhártyagyulladás) 

Speciális műtétek (vakbél-, lágyéksérv-, garat-
mandula műtét) 

Kórházi napi térítés (intenzív osztályon dupla 
szolgáltatás)

Égési sérülés

Baleseti műtéti térítés

Baleseti kórházi napi térítés (intenzív osztályon 
dupla szolgáltatás)

Baleseti költségtérítés

Baleseti eredetű maradandó  
egészségkárosodás

Közlekedési baleseti eredetű  
maradandó egészségkárosodás

Baleseti halál

A biztosítási összegek a Szimba kalauz nyomtatványon megtalálhatók.

 Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben 
meghatározott biztosítási eseményektől eltérő 
káresemények.

 Nem biztosítottak a biztosítási feltételek koc ká
zat kizárásról szóló fejezetében meghatározott 
események, illetve az ezekből eredő károk.

 Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel 
kapcso lat ban, a biztosítási feltételekben fel tün te
tett további kizárt események, károk.

 Az ajánlattevő (szerződő) kizárólag oktatóne
velő intézmény és fenntartója, az in téz mény
hez kapcsolódó társadalmi szervezet, családi 
napközit működtető vállalkozás lehet.

 Biztosított csak az ajánlattevővel jogviszonyban 
álló természetes személy lehet.

 A szerződés határozott tartamra, egy évre (12 hó
napra) vonatkozik.

 Életkori korlátozás.

 A kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett 
biztosítási eseményre nyújt szolgáltatást.

 A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kö te le
zettsége alól a biztosítási feltételekben meg
határozott esetekben, például szándékos vagy 
súlyosan gondatlan károkozás esetén.

A termékkel kapcsolatos teljes körű szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a biztosítási feltételekben olvasható.

A termékre az alább felsorolt biztosítási feltételek alkalmazandók:
– Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
– Szimba tanuló balesetbiztosítás szerződési feltételek 

A biztosítási termékismertető célja, hogy bemutassa a biztosítási termék legfontosabb jellemzőit és megkönnyítse több biztosítási termék összehasonlítását.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosítási termékismertető nem képezi a biztosítási szerződés részét és nem minősül a biztosító ajánlatának.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Olyan csoportos összegbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási 
események bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében. A szerződés biztosítottjai azok a 25. életévüket még be nem töltött természetes 
személyek, akik tanulói/hallgatói jogviszonyban állnak, vagy akiket valamely oktatási, nevelési intézmény nevelésbe vagy gondozásba vett.

Mire terjed ki a biztosítás? Mire nem terjed ki a biztosítás?

Milyen korlátozások vannak a 
biztosítási fedezetben?

Nysz.: 21573

Termék:
Szimba tanuló balesetbiztosítás



A biztosítási díjat a szerződő
• készpénzátutalási megbízással (csekken) 
• átutalási megbízással.

A biztosítás éves díjfizetésű, a biztosítási díj nem függ a szerződésbe történő belépés időpontjától.

A biztosítási szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártakor. Ezzel egyidejűleg valamennyi biztosítotti jogviszony is megszűnik.

Az adott biztosított vonatkozásában létrejött biztosítási jogviszony megszűnik a biztosított halála esetén is.

A szerződés megszűnhet a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással 30 nap felmondási idő 
megtartásával, vagy a biztosító módosítási javaslatának el nem fogadása esetén.

A szerződés szeptember 1től a következő naptári év augusztus 31ig tartó határozott időre jön létre. A biztosító kockázatviselése fő 
szabály szerint legkorábban az adott naptári év szeptember 1. napján kezdődik. Ugyanakkor a szerződés létrejöttének, illetve a biztosítottak 
csatlakozásának időpontjától függően a kockázatviselés kezdetére eltérő szabályok vonatkoznak. Az ezzel kapcsolatos részletes tudnivalókat 
a Szimba tanuló balesetbiztosítás általános feltételei II.3. pontja tartalmazza.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

 A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Hol érvényes a biztosításom? 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


